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CENTRO DE ESTUDOS
CHAMAMENTO DE TRABALHOS PARA A REVISTA JURÍDICA DA
PROCURADORIA-GERAL DISTRITO FEDERAL
EDITAL Nº 02/ 2015
PERÍODO DE ENVIO
1. O Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (CETES/PGDF), por meio da
Equipe Editorial da Revista Jurídica da PGDF, informa que no período de 1º/12/2015 a 15/03/2016
receberá contribuições para o próximo número da publicação.
CONTRIBUIÇÕES ADMITIDAS
2. A Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal publica artigos, resenhas, ensaios
e contribuições técnicas - pareceres e trabalhos forenses - sobre temas da Ciência do Direito que
tenham relevância para a advocacia pública.
2.1. Os artigos, por cujo teor os respectivos autores são exclusivamente responsáveis, deverão
ser inéditos.
2.2 As resenhas e ensaios deverão destacar livros ou artigos, nacionais ou estrangeiros, e suscitar
discussões críticas sobre eles. As resenhas deverão privilegiar os títulos de interesse acadêmico
em detrimento de publicações de uso profissional. Os ensaios terão forma livre e serão selecionados por sua relevância e novidade.
2.3 As contribuições técnicas serão aceitas excepcionalmente, sendo selecionadas em razão de
sua relevância e novidade.
2.4. Os pareceres e demais trabalhos forenses deverão ser encaminhados com a devida omissão
de dados que possam comprometer a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem de pessoas,
ou qualquer outro bem juridicamente protegido.
2.5. Serão admitidas contribuições redigidas em português, inglês ou espanhol.
PERFIL DOS COLABORADORES
3. Poderão encaminhar contribuições juristas, estudantes de direito e profissionais de áreas afins.
LINHA EDITORIAL
4. A Revista destina-se à publicação de contribuições que apresentem temática de interesse da
advocacia pública e que primem pela relevância dos assuntos tratados, pelo caráter inovador dos
trabalhos e pelo potencial de impacto acadêmico ou institucional.
FORMA DE ENVIO
5. As contribuições deverão ser enviadas para o endereço eletrônico: revista@pg.df.gov.br ou
para o site http://revista.pg.df.gov.br. Para submeter o trabalho por meio do site da revista é
necessário preencher o formulário na aba “cadastro”. O processo de submissão de trabalhos
possui cinco passos com instruções autoexplicativas na aba “acesso”.
Os trabalhos submetidos à revista deverão conter:
a) o título do trabalho em português, seguido de resumo e palavras-chave em português;
b) o título do trabalho em inglês, seguido de resumo e palavras-chave no mesmo idioma;
c) o nome do autor da contribuição deverá vir logo abaixo do título em português, alinhado
à direita, com asterisco indicativo de nota de rodapé contendo os seguintes dados: formação
acadêmica/titulação, atuação profissional/vinculo institucional, endereço residencial, telefone e
e-mail. Tais informações deverão ser apresentadas apenas na primeira página do artigo.
d) no caso de parecer ou trabalho forense, informar o número do processo ou parecer e as partes
ou os interessados, conforme o caso.
NORMAS PARA FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS
6. As contribuições deverão ser encaminhadas de acordo com as normas de documentação da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR 6022/2003, 6023/2002, 6028/1990
e 10520/2002– e adotarão, entre outras, o seguinte formato:
a) documento Word 2010 ou versão posterior;
b) fonte Times New Roman;
c) letra tamanho 12 (no caso de nota de rodapé, usar letra tamanho 10);
d) entrelinhas 1,5;
e) margens esquerda, direita, superior e inferior 2,0 cm;
f) alinhamento justificado, com recuo de 1,5 na primeira linha;
g) configuração de página para papel A4;
h) mínimo de 10 e máximo de 20 laudas (excepcionalmente, a critério do editor-chefe, que avaliará
cada caso, serão aceitos trabalhos com número de laudas acima do indicado);
i) resumo em português e inglês (máximo de 250 palavras);
j) palavras-chave em português e inglês (máximo de 05 palavras);
l) as referências e citações deverão seguir o padrão da ABNT - NBR 6023 e 10520, respectivamente. As referências serão apresentadas no final do trabalho, listadas em ordem alfabética;
m) as citações, quando não excedem o número de três linhas, deverão ser feitas no corpo do
texto, com o uso de aspas, sem itálico ou negrito. Quando tiverem mais de três linhas, deverão
ser destacadas do corpo do texto, com recuo de 4 cm somente na margem esquerda, na mesma
fonte (Times New Roman), tamanho 10, sem o uso de itálico e nem de aspas.
AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
7. As contribuições que cumprirem os requisitos formais estabelecidos neste ato serão submetidas à apreciação do editor-chefe ou de pessoa por este indicado para manifestação quanto à
viabilidade da publicação, especialmente no tocante à adequação ao perfil editorial da Revista,
entre outros aspectos.
7.1. Os artigos serão avaliados por 2 (dois) pareceristas.
7.2 Os nomes dos autores das contribuições não serão informados aos pareceristas.
7.2. Os autores poderão ser convidados a promover, a seu critério, quaisquer ajustes recomendados pelos pareceristas, bem como serão informados acerca de eventual recusa da publicação
mediante comunicado da Equipe Editorial.
Brasília/DF, 1º de dezembro de 2015
ALEXANDRE MORAES PEREIRA
Procurador-Chefe do Centro de Estudos
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DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DOS TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2015.
Processo: 401.000.396/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de Material de Copa e Cozinha e Material de Limpeza e Produção de Higienização, Dispensers e Coletores
de Copos Descartáveis para suprir as demandas da Defensoria Pública do Distrito Federal. Tipo:
Menor Preço por item. Data: 04.11.2015. Realizado no sistema Comprasnet - UASG: 926314.
Item 1 – DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA – POUPA COPOS.
Material: Plástico, Cor: Branco, Capacidade: até 100 (cem) copos de 180 a 200 ml, com dispositivo semi-automático e alavanca de acionamento para liberação de um copo de cada vez. O
compartimento deve ser totalmente fechado, impedindo que haja qualquer tipo de contato manual na retirada do copo. O produto deve vir acompanhado de kit contendo parafusos e buchas
para fixação na parede. Dimensões: Profundidade 14 cm x Largura 20 cm x Altura 63 cm. (Será
admitida variação de 5% para + ou -). Quantidade: 50 unidades.
Item cancelado em razão de nenhuma das licitantes ter atendido as condições previstas no Edital.
Item 2 - COLETORES DE COPOS DESCARTÁVEIS, tubo único para copos de água. Especificações mínimas: Material: Plástico, Cor: Branco, Capacidade: até 150 (cento e cinquenta) copos
de 180 a 200 ml. Medidas: Altura: 75 cm (Será admitida variação de 5% para + ou -). Garantia
mínima: 03 (três) meses. Quantidade: 50 unidades. Valor Unitário: R$ 17,20 (dezessete reais e
vinte centavos). Valor Total: R$ 860,00 (oitocentos sessenta reais).
Empresa Vencedora do Item 2: PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME, CNPJ.
14.491.610/0001-40 Valor Total da Contratação: R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais).
Data da Adjudicação: 27 de novembro de 2015. Pregoeira: Michelly Caroline Hortmann S. Morais.
Data da Homologação: 27 de novembro de 2015. Ordenador de despesas: João Ricardo Arcoverde
Moraes – Subsecretário de Administração Geral.
EXTRATO DOS TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2015.
Processo: 401.000.507/2014 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de divisórias
e portas a serem instaladas nos Núcleos de Assistência Jurídica de Sobradinho e Planaltina desta
Defensoria Pública do Distrito Federal. Tipo: Menor Preço Global por item. Data: 17.11.2015.
Realizado no sistema Comprasnet - UASG: 926314.
Gupo 1
Item 1 – Objeto: Divisória Painel/Painel – Painel cego até 2,10 m de altura e Bandeira cega
até a altura do teto. Sistema de divisória monobloco, removível, espessura de 60 mm, miolo
multicelular. Altura de 2,45 m. (Instalado). Local de Instalação: NAJ Sobradinho. Quantidade:
129,85 m2. Valor Unitário: R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais). Valor Total: R$ 41.422,15
(quarenta e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e quinze centavos).
Item 2 – Objeto: Divisória: Painel/Vidro – Persiana/Painel cego até 1,14 m de altura, vidro duplo
com micropersiana até 2,10 m e bandeira cega até a altura do teto - Espessura de 60 mm, miolo
multicelular. Altura de 2,45m. (Instalado). Local de Instalação: NAJ Sobradinho. Quantidade:
13,67 m2. Valor Unitário: R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais). Valor Total: R$
6.083,15 (seis mil e oitenta e três reais e quinze centavos).
Item 3 – Objeto: Portas Miolo multicelular (85 x 2,10cm): porta cega, simples, 2,10 de altura
com largura de 85 cm e bandeira cega a partir de 2,10 até a altura do teto. Espessura de 35 a 37
mm, com ferragens (Instalado). Local de Instalação: NAJ Sobradinho. Quantidade: 7 unidades.
Valor Unitário: R$ 1.207,13 (mil duzentos e sete reais e treze centavos). Valor Total: R$ 8.449,91
(oito mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos).
Item 4 – Objeto: Porta Miolo multicelular (95 x 2,10 cm): porta cega, simples, 2,10 de altura
com largura de 95 cm e bandeira cega a partir de 2,10 até a altura do teto. Espessura de 35 a 37
mm, com ferragens (Instalada). Local de Instalação: NAJ Sobradinho. Quantidade: 1 unidade.
Valor Unitário: R$ 1.299,00 (mil duzentos noventa e nove reais). Valor Total: R$ 1.299,00 (mil
duzentos noventa e nove reais).
Item 5 – Objeto: Balcão em MDF (50 x 2,00m), Largura de 50 cm e comprimento de 2,00m.
Espessura de 35 a 37 mm. (Instalado). Local de Instalação: NAJ Sobradinho Quantidade: 1 unidade. Valor Unitário: R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais). Valor Total: R$ 499,00
(quatrocentos e noventa e nove reais).
Item 6 – Objeto: Divisória Painel/Painel – Painel cego até 1,40m de altura, sistema de divisória
monobloco, removível, miolo multicelular, com espessura de 60mm. (Instalado). Quantidade:
17,70 m2. Local de Instalação: NAJ Sobradinho. Valor Unitário: R$ 367,22 (trezentos e sessenta
e sete reais e vinte e dois centavos). Valor Total: R$ 6.499,79 (seis mil quatrocentos e noventa
e nove reais e setenta e nove centavos).
Item 7 – Objeto: Divisória Painel/Painel – Painel cego até 2,10 m de altura e Bandeira cega
até a altura do teto. Sistema de divisória monobloco, removível, espessura de 60 mm, miolo
multicelular. Altura de 2,80 m. (Instalado). Local de Instalação: NAJ Planaltina. Quantidade:
117,88m2. Valor Unitário: R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais). Valor Total: R$ 37.603,72
(trinta e sete mil seiscentos e três reais e setenta e dois centavos).
Item 8 – Objeto: Divisória: Painel/Vidro – Persiana/Painel cego até 1,14 m de altura, vidro duplo
com micropersiana até 2,10 m e bandeira cega até a altura do teto - Espessura de 60 mm, miolo
multicelular. Altura de 2,80m. (Instalado). Local de Instalação: NAJ Planaltina. Quantidade:
47,56 m2. Valor Unitário: R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais). Valor Total: R$
21.164,20 (vinte e um mil cento e sessenta e quatro reais e vinte centavos).
Item 9 – Objeto: Portas Miolo multicelular (85x2, 10 cm): porta cega, simples, 2,10 de altura
com largura de 85 cm e bandeira. (Instalada). Quantidade: 11 unidades. Local de Instalação: NAJ
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Planaltina. Valor Unitário: R$ 1.207,13 (mil duzentos e sete reais treze centavos). Valor Total:
R$ 13.278,43 (treze mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos).
Empresa Vencedora do Grupo 1: DELEALPE COMÉRCIO E SERVIÇOS MÓVEIS E INTERIORES LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ nº. 14.530.762/0001-04. Valor Total da Contratação:
R$ 136.299,35 (cento e trinta e seis mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos).
Data da Adjudicação: 1º de dezembro de 2015. Pregoeira: Michelly Caroline Hortmann S. Morais.
Data da Homologação: 1º de dezembro de 2015. Ordenador de despesas: João Ricardo Arcoverde
Moraes – Subsecretário de Administração Geral.
EXTRATO DOS TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2015.
Processo: 401.000.448/2014 Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento
de veículo tipo VAN Furgão para utilização no programa POP RUA desta DPDF, que visa a
ampliação do atendimento à população em situação de rua. Tipo: Menor Preço Global por item
e no que couber no Convênio MJ nº 306/82014 e o Convênio SICONV nº 814395/2014. Data:
18.11.2015. Realizado no sistema Comprasnet - UASG: 926314.
Item 1 – Objeto: VEÍCULO FURGÃO 0KM; Fabricação: Nacional; Ano e modelo: 2015/2016;
Pintura/Cor: sólida, Branco; Motor: com cilindrada não inferior a 2.140 cm³; Potência: mínimo
de 115 cv; Câmbio e transmissão: Manual de no mínimo 05 velocidades para frente, e uma ré;
Cubagem do compartimento interior: mínimo de 12m³ e demais especificações conforme Edital
e seus anexos. Envelopamento (plotagem adesiva), conforme determinação posterior da DPDF.
O veículo deverá ser adaptado para atendimento ao público conforme descrito no Anexo I do
Termo de Referência. Quantidade: 1. Valor Total: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
Empresa Vencedora do Item 1: ITÁLIA FABRICAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, CNPJ. 18.433.042/0001-81 Valor Total da Contratação:
R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
Data da Adjudicação: 27 de novembro de 2015. Pregoeira: Michelly Caroline Hortmann S. Morais.
Data da Homologação: 27 de novembro de 2015. Ordenador de despesas: João Ricardo Arcoverde
Moraes – Subsecretário de Administração Geral.
EXTRATO DOS TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2015.
Processo: 401.000.389/2015 Objeto: Contratação de empresa para aquisição e instalação de
aparelhos condicionadores de ar para os novos espaços físicos dos Núcleos de Assistência Jurídica de Planaltina e Sobradinho da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, conforme
as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Tipo: Menor Preço Global.
Data: 24.11.2015. Realizado no sistema Comprasnet - UASG: 926314.
Gupo 1
Item 1 – Objeto: APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: de 9.000 BTUS, Tipo: Split
– Parede, Tensão: 220 V, Características mínimas: operação frio, controle remoto sem fio com
todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central
de fácil leitura, desumidificador, super potência, oscilação horizontal, ajuste automático do
fluxo de ar, timer programável, baixo nível de ruídos. Observação: INSTALADO, TESTADO
E ATIVADO. Local de Instalação: NAJ Planaltina. Quantidade: 9 unidades. Valor Unitário: R$
1.933,33 (mil novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Valor Total: R$ 17.400,00
(dezessete mil e quatrocentos reais).
Item 2 – Objeto: APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 12.000 BTUS, Tipo: Split
– Parede, Tensão: 220 V, Características mínimas: operação frio, controle remoto sem fio com
todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de
fácil leitura, desumidificador, super potência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de
ar, timer programável, baixo nível de ruídos. Observação: INSTALADO, TESTADO E ATIVADO. Local de Instalação: NAJ Planaltina. Quantidade: 3. Valor Unitário: R$ 2.125,00 (dois mil
cento e vinte e cinco reais). Valor Total: R$ 6.375,00 (seis mil trezentos e setenta e cinco reais).
Item 3 – Objeto: APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTUS, Tipo: Split –
Parede, Tensão: 220 V, Características mínimas: operação frio, controle remoto sem fio com todas
as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil
leitura, desumidificador, super potência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar,
timer programável, baixo nível de ruídos. Observação: INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.
. Local de Instalação: NAJ Planaltina. Quantidade: 1 unidade. Valor Unitário: R$ 2.780,00 dois
mil setecentos e oitenta reais). Valor Total: R$ R$ 2.780,00 dois mil setecentos e oitenta reais).
Item 4 – Objeto: APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 24.000 BTUS, Tipo: Split
- Parede, Tensão: 220 V, Características mínimas: operação frio, controle remoto sem fio com
todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central
de fácil leitura, desumidificador, super potência, oscilação horizontal, ajuste automático do
fluxo de ar, timer programável, baixo nível de ruídos. Observação: INSTALADO, TESTADO
E ATIVADO. Local de Instalação: NAJ Planaltina. Quantidade: 5 unidades. Valor Unitário: R$
3.886,67 (três mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Valor Total: R$
19.433,33 (dezenove mil quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
Item 5 – Objeto: APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 30.000 BTUS, Tipo: Split
– Parede, Tensão: 220 V, Características mínimas: operação frio, controle remoto sem fio com
todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central
de fácil leitura, desumidificador, super potência, oscilação horizontal, ajuste automático do
fluxo de ar, timer programável, baixo nível de ruídos. Observação: INSTALADO, TESTADO
E ATIVADO. Local de Instalação: NAJ Planaltina. Quantidade: 2 unidades. Valor Unitário:
R$ 5.203,33 (cinco mil duzentos e três reais e trinta e três centavos). Valor Total: R$ 10.406,67
(dez mil quatrocentos e seis reais e sessenta e sete centavos).
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Item 6 – Objeto: APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade de 9.000 BTUS, Tipo: Split
– Parede, Tensão: 220 V, Características mínimas: operação frio, controle remoto sem fio com
todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central
de fácil leitura, desumidificador, super potência, oscilação horizontal, ajuste automático do
fluxo de ar, timer programável, baixo nível de ruídos. Observação: INSTALADO, TESTADO
E ATIVADO. Local de Instalação: NAJ Sobradinho. Quantidade: 1 unidade. Valor Unitário:
R$ 1.933,33 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos). Valor Total: R$ 1.933,33
(trezentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos).
Item 7 – Objeto: APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 9.000 BTUS, Tipo: Split
– Parede, Tensão: 220 V, Características mínimas: operação frio, controle remoto sem fio com
todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central
de fácil leitura, desumidificador, super potência, oscilação horizontal, ajuste automático do
fluxo de ar, timer programável, baixo nível de ruídos. Observação: INSTALADO, TESTADO
E ATIVADO. Local de Instalação: NAJ Sobradinho. Quantidade: 2 unidades. Valor Unitário:
R$ 1.933,33 (trezentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos). Valor Total: R$ 3.866,66
(três mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
Item 8 – Objeto: APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 12.000 BTUS, Tipo: Split –
Parede, Tensão: 220 V, Características mínimas: operação frio, controle remoto sem fio com todas
as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil
leitura, desumidificador, super potência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar,
timer programável, baixo nível de ruídos. Observação: INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.
Local de Instalação: NAJ Sobradinho.. Quantidade: 4 unidades. Valor Unitário: R$ 2.125,00
(dois mil cento e vinte e cinco reais). Valor Total: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).
Item 9 – Objeto: APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade: 18.000 BTUS, Tipo: Split –
Parede, Tensão: 220 V, Características mínimas: operação frio, controle remoto sem fio com todas
as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil
leitura, desumidificador, super potência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar,
timer programável, baixo nível de ruídos. Observação: INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.
Quantidade: 10 unidades. Local de Instalação: NAJ Sobradinho. Valor Unitário: R$ 2.780,00 dois
mil setecentos e oitenta reais). Valor Total: R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais).
Item 10 – Objeto: APARELHO AR CONDICIONADO, Capacidade 30.000 BTUS, Tipo: Split
– Parede, Tensão: 220 V, Características mínimas: operação frio, controle remoto sem fio com
todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central
de fácil leitura, desumidificador, super potência, oscilação horizontal, ajuste automático do
fluxo de ar, timer programável, baixo nível de ruídos. Observação: INSTALADO, TESTADO
E ATIVADO. Quantidade: 3 unidades. Local de Instalação: NAJ Sobradinho. Valor Unitário:
R$ 5.203,33 (cinco mil duzentos e três reais e trinta e três centavos). Valor Total: R$ 15.609,99
(quinze mil seiscentos e nove reais e noventa e nove centavos).
Item 11 – Objeto: CORTINA DE AR, com medida de 1,80m com grande vasão de ar de no mínimo (m³/h) : 2100 e baixo ruído (db): < 60 Observação: INSTALADO, TESTADO E ATIVADO.
Quantidade: 2 unidades. Local de Instalação: NAJ Sobradinho. Valor Unitário: R$ 1.650,00 (mil
seiscentos e cinquenta reais). Valor Total: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).
Empresa Vencedora do Grupo 1: PGC COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI
– ME, inscrita sob CNPJ nº. 22.154.200/0001-31. Valor Total da Contratação: R$ 117.404,98
(cento e dezessete mil quatrocentos e quatro reais e noventa e oito centavos).
Data da Adjudicação: 1º de dezembro de 2015. Pregoeira: Michelly Caroline Hortmann S. Morais.
Data da Homologação: 1º de dezembro de 2015. Ordenador de despesas: João Ricardo Arcoverde
Moraes – Subsecretário de Administração Geral.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 18/2015.
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 - Contratada:
SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA. - CNPJ nº
01.608.603/0001-33 - Objeto: prestação de serviços de atendimento telefônico, por intermédio
de operação de central telefônica (PABX) – Processo:º 000.029.858/2015 - Licitação: Pregão
Eletrônico, nº 37/2015, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nºs 4.611/2011, 4.766/2012,
4.770/2012, 4.794/2012 e 4.799/2012, pelos Decretos Distritais nºs 23.460/2002, 25.966/2005
e 35.592/2014, pelo Decreto Federal nº 5.450/2005, no que couber, e pelas demais legislações
aplicáveis – Vigência e Execução: de 01/12/2015 a 30/11/2016. Valor total: R$112.783,08 (cento
e doze mil, setecentos e oitenta e três reais e oito centavos) - Unidade Gestora 20101 – Gestão
01 - Classificação Orçamentária: 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - Programa de
Trabalho: 01122600585170019 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Número da Nota de Empenho: 2015NE01501 – Data de Emissão da NE: 18/11/2015. - Valor:
R$10.342,86 (dez mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos) - Data da assinatura: 27/11/2015 - Assinam: pelo Contratante, Ariel Dias Lima; e, pela Contratada, Marcelo
Henry Soares Monteiro.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2015.
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 - Contratada: SERVEGEL APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL LTDA.
- CNPJ nº 01.608.603/0001-33 - Objeto: prestação de serviços contínuos e sob demanda de
limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de materiais e equipamentos – Processo:
000.020.109/2015 - Licitação: Pregão Eletrônico nº 28/2015, com fulcro na Lei nº 10.520/2002,
Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis

